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Krav och installation
Kännetecken och funktion

MJK Instrument Link används för att konfigurera MJK Connect och 
Mµ Connect med en PC. Anslutningen sker med hjälp av en standard 
USB-kabel.

Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler

Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler för Connect på 
en PC. Inställningar i Connect kan redigeras, importeras och exporte-
ras.

Installation

Packa upp ”Mjk.InstrumentLink.zip” filen och spar den på PC:n. I Zip 
mappen finns ”840150 MJK Instrument Link Setup.exe”.

Kör ”840150 MJK Instrument Link Setup.exe”, för att installera Instru-
ment Link programmet på PC:n.

System krav (minimum)

PC:

USB 2.0 anslutning

Microsoft Windows XP sp2/ Vista /Win 7, 32bit

Microsoft .net 3,5 framework

Skärmupplösning 1280x800

Connect:

Connect Base Firmware: 844003-010

Display Firmware: 841019-001

Text fil: 841519-002
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1. Inledning till Instrument Link
Det är en god ide att först orientera sig om vad de olika knapparna gör 
och vart på skärmen olika saker sker. Programmet huvuduppbyggnad 
med olika knappar visas i följande bild.

När Instrument Link startas visas följande bild. 

Här finns två möjligheter att starta jobbet med programmet

Med en Connect eller Mµ Connect ansluten till datorn används höger 
knapp ”Anslut till enhet” mer om detta senare.

För att starta utan någon ansluten enhet, välj ”Öppna inställning”.

I den dialog som öppnas kan en fabriksinställning eller sparad konfigu-
rationsfil väljas. För att starta helt från början väljs en fabriksinställning 
och för en ny enhet väljs ett av de nedre alternativen (Connect eller 
myConnect)
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Nu kommer programmet att se ut ungefär enligt följande bild. Här fram-
går programmets huvudfunktioner.

Menystruktur Funktionsknappar Välj språk
Öppna inställningar

Spara inställningar
Hantera inställningar Hämta (importera) från enheten

Sänd (exportera) till enheten
Välj anslutningstyp Aktuell status på enhet

Huvudfönster

Info om nuvarande konfiguration Anslutningsstatus
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2. Upprätta förbindelse till Connect via 
USB eller modem

Om Connect enheten skall ställas in med hjälp av Instrument Link 
måste först en anslutning med enheten ske. Det finns två möjligheter 
USB eller modem.

För att skapa anslutningen tryck först på knappen ”Välj anslutningstyp”

I den dialog som öppnas kan något av de fyra möjliga kommunikations-
sätten väljas, USB, Modem, Wifi eller Modbus TCP.

   

Beroende på valt kommunikationssätt kan ytterligare inställningar vara 
nödvändiga.

USB

Om det är USB anslutning som skall användas så ansluts först USB-
kabeln mellan datorn och enheten.

Connect har USB-anslutningen under displaylocket och Mµ Connect 
har anslutningen nere till vänster på fronten, se följande bilder.
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Modem

Det är också möjligt att ansluta via modem om enheten är utrustad med 
modem, då behöver enhetens telefonnummer anges.
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3. Hantering av konfigurationer
Det är möjligt att importera och exportera lagrade konfigurationer med 
hjälp av Instrument Link. Sparade konfigurationer kan också raderas.

Tryck först på knappen ”Hantera konfigurationer”

I följande dialog kan sedan ”Import”, ”Export” eller ”Ta bort” väljas.

Import

Tryck på ”Import” knappen och lokalisera den konfigurations fil som 
skall importeras, filer som kan importeras har filändelse ”.mjkxml”. 
När konfigurationen importerats kan den väljas i listan över tillgängliga 
konfigurationer.

Export

Markera den konfiguration som skall exporteras, tryck på ”Export” 
knappen och välj vart konfigurations filen skall sparas. En fil med konfi-
gurationens namn och filändelsen ”.mjkxml” sparas.

Ta bort

För att ta bort en konfiguration markera konfigurationen och tryck 
”Ta bort” knappen.
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4. Inställning av Connect med hjälp av 
Instrument Link

När en Connect skall ställas in för första gången eller en konfigura-
tion skall ändras skapas först en anslutning till enheten. Sedan hämtas 
befintlig konfiguration från enheten eller från en sparad konfigurations 
fil. Nödvändiga ändringar görs i Instrument Link och sedan sänds 
(exporteras) dessa till enheten.

När en existerande konfiguration skall ändras bör följande arbetsgång 
följas:

1. Upprätta förbindelsen med önskad Connect enhet (se kapitel 2).

2. Hämta konfigurationen från Connect enheten. Det är viktigt att 
göra detta innan några ändringar genomförs då det kan finns 
ändringar som utförts lokalt på enheten.

3. Nu kan ändringar av konfigurationen genomföras. Glöm ej att 
spara när ändringarna är klara.

 

OBS! Är anslutningen via telefon bör uppkopplingen stängas under 
tiden som konfigurationsändringarna görs i Instrument Link. När 
ändringarna är klara öppnas anslutningen igen.
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4. När ändringarna är färdiga sänds de till Connect enheten.

OBS! Är anslutningen via telefon glöm inte att koppla ner.

5. Pumpstation med 2 pumpar
Exempel en pumpstation med 2 pumpar alternerande och samtidig 
drift.

För att konfigurationen skall fungera skall ett antal inställningar göras 
nämligen signaler, pumpstyrning och larm. Den vanligaste konfigura-
tionen är pumpstation med två pumpar, alternerande och samtidig drift 
detta beskrivs här.

1. Först konfigureras signaler detta görs under I/O Signaler i 
menystrukturen. Här skall för digitala ingångar (DI), digitala 
utgångar (DO) och analoga ingångar (AI) detta görs utgående 
från kopplingsschema eller I/O-lista.

För digitala ingångar (DI) 
(I/O Signaler > Digitala ingångar > DI1:”DI1  ”)

Definiera reläfunktionen: 
- skall det vara NO/NC 
- skall fördöjning användas

Definiera larmfunktionen: 
- skall larm användas
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För digitala utgångar (DO) 
(I/O Signaler > Digitala utgångar > DO1:”DO1  ”)

För start/stopp av pumpar: För återställning pumpfel *):
- sätt ”Funktion” till ”Konstant” - sätt ”Funktion” till ”Tidstyrt” 
- sätt önskad fördöjning - sätt ”Kontakttid” till 1-2 s

För analoga ingångar (AI) 
(I/O Signaler > Analoga ingångar > AI1:”AI1  ”)

Hög larm - ange: Låg larm - ange:
- hög nivå - låg nivå 
- hög ström - låg ström 
- larm uppringning - larm uppringning

 *) Förutsatt att Connect enheten har mer än två digitala ingångar tillgängliga.
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2. Nästa steg är att konfigurera pumpstyrningen.

För pumpstyrning 1 
(Funktionsmenyer > Pumpstyrning 1)

Ange: 
- Används = Ja - Antal samtidigt körande pumpar = 2 
- Analog ingång = AI1 - Kontollord, används = Ja 
- Antal pumpar = 2 - Antal återinkopplingsförsök = 2

Pumpinställning 
 (Funktionsmenyer > Pumpstyrning 1 > Pumpinställning)

Ange: 
- DO för start/stopp av pumpar - Driftsignal = DI 1 
- Start och stopp nivåer - Fördröjning = ca 5 s 
- Eventuell fördröjning 
- Alternering = Används

Motsvarande värden för pump 2 anges också.
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3. Konfiguration av larmuppringning pumpstyrningen.

Detta görs under larminställning i menystrukturen. Det är möjligt 
att välja vilken typ av larmuppringning systemet skall utföra. Be-
roende på val kan systemet konfigureras på olika sätt.

Connect ringer till övervakningssystem via GSM eller PSTN

För Larm: 
- Automatisk larmkvittering = Används 
- Ring efter kvittering = Används 
- Ring vid spänningsfall = Används 
- Ring vid låg batterispänning = Används

Telefonlista: 
- 1. PC 
Typ av larmsamtal = PC (SCADA) 
Telefonnummer = Nummer till övervakningssystemet 
Uppringningsintervall = 2 minuter 
 
- 2. SMS 
Typ av larmsamtal = SMS 
Telefonnummer = valt telefonnummer 
SMS meddelande = något som identifierar station och fel 
Uppringningsintervall = 2 minuter
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Connect sänder SMS direkt till vald telefon

För Larm: 
- Automatisk larmkvittering = Används 
- Ring efter kvittering = Används ej 
- Ring vid spänningsfall = Används 
- Ring vid låg batterispänning = Används

- 1. SMS 
Typ av larmsamtal = SMS 
Telefonnummer = valt telefonnummer 
SMS meddelande = något som identifierar station och fel 
Uppringningsintervall = 2 minuter


